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Organ: SOTE-beredningsgruppen 
Tid: 27.05.2016 kl 9 
Plats: Vasa centralsjukhus, mötesrum Roskarl Y-3 
Kallade: Gun Kapténs 

Stefan Svenfors 
Gösta Willman 
Kristina Stenman 
Malin Brännkärr 
Mikko Ollikainen 
Rurik Ahlberg 
Tomas Häyry 
Mats Brandt 
Juha Rikala 
Christina Båssar 
Hans-Erik Lindqvist 
Riitta El-Nemr 
Marlene Svens 
Göran Honga 
Jukka Kentala 
Pia Wik 

Närvarande, ordförande 
Närvarande 
Närvarande 
Närvarande 
Närvarande 
Närvarande 
Närvarande 
Frånvarande 
Frånvarande 
Närvarande 
Närvarande 
Närvarande 
Närvarande 
Närvarande 
Närvarande, expertgruppen 
Närvarande, expertgruppen 
Närvarande, sekreterare 

 

Föredragande: Gun Kaptens, ordförande   

Sekreterare: Pia Wik   
Paragrafer: 22-28 
Protokollet  
undertecknat: 

Ordförande: 
 
 
Gun Kapténs 

Sekreterare: 
 
 
Pia Wik 

Justerat: Plats och tid: 
 
 

Plats och tid: 
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Organ: SOTE-beredningsgruppen 
Tid: 27.05.2016 kl 9 
Plats: Vasa centralsjukhus, mötesrum Roskarl Y-3 
Ärendeförteckning 

Paragraf Ärende Sida 

§ 22  Mötet öppnas 3 
§ 23 Föregående mötets protokoll 3 
§ 24 Lägesgenomgång 3 
§ 25 Behandling av lagförslag 3 
§ 26 Genomgång av regionala expertgruppernas arbete: gruppernas 

sammansättning och resultat från gruppernas arbete hittills 3 
§ 27 Övriga ärenden 4 
§ 28 Nästa möte 4 
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SOTE-beredningsgruppen § 22-28  27.5.2016  
 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

§ 22  Mötet öppnas 

Ordförande Gun Kapténs öppnade mötet kl 9.10. Alla har fått kallelse till mötet. 
Mats Brandt och Tomas Häyry är förhindrade att deltaga i mötet.  
 

§ 23 Föregående mötets protokoll 

Föregående mötes protokoll godkändes. 
 

§ 24 Lägesgenomgång 

En del av sote lagpaketet är utlovat före midsommar, men ingen översättning till 
svenska. I november är lagen om valfrihet utlovad av regeringen. 
 
Vasa centralsjukhus hör inte till de 12 sjukhus som får full jour. Man vill centralisera 
vården till de 12 sjukhusen med full jour. 2 utredningsmän tillsatta av SHM utreder 
hur specialsjukvården kunde centraliseras. Utredningsmännen lämnar sitt förslag 
till regeringen i slutet av augusti. 3.6 ordnas ett hörande tillfälle i Åbo angående 
centralisering av specialsjukvården till 12 sjukhus med fulljour. 
 
Beredningsgruppen är enhälligt av samma åsikt; kommunerna inom Vasa sjuk-
vårdsdistrikt accepterar inte att Vasa centralsjukhus blir utan fulljour. Inget annat 
sjukvårdsdistrikt kan garantera svenskspråkig service för kommunernas invånare. 
Ett utlåtande i fulljourfrågan görs i samarbete med Folktinget och audiens till Sipilä 
planeras till augusti. 
 

§ 25 Behandling av lagförslag 

Se §24. 
 

§ 26 Genomgång av regionala expertgruppernas arbete: gruppernas sammansättning 
och resultat från gruppernas arbete hittills  

I södra regionen har man en färdig struktur på sote. Man går igenom best practice. 
Problem kan uppstå när man går in på servicenätet. 
I norr har man inplanerat ett första möte till 8.6 men har redan länge jobbat med 
sote-integreringen. 
I mellesta regionen har man haft ett möte och före det några inofficiella möten. Ken-
tala har kallat till en sakkunnig-grupp som består av experter från sote-området. 
Denna grupp kommer att träffas inom kort. 
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SOTE-beredningsgruppen § 22-28  27.5.2016  
 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 
 
§ 27 Övriga ärenden 

Beredningsgruppen diskuterade anställandet av en förändringsledare för sote-
planeringen. Man beslöt att inte anställa någon i detta skede. Honga och Kentala ar-
betar vidare med sote-planeringen över sommaren och en förändringsledare anställs 
på hösten 2016 eller våren 2017. 
 
Det vore viktigt att vår region lämnade in ansökan till något av regeringens och 
SHM:s spetsprojekt. Mötet beslöt att Jakobstad koordinerar ansökan till spetspro-
jektet ”Hemvården för äldre utvecklas och närståendevården för alla ålderskategorier 
förbättras” och Vasa till spetsprojektet ”Ett program för utveckling av barn- och famil-
jetjänster ska genomföras”. 

 
§ 28 Nästa möte 

Nästa möte hålls 22.6 kl 9 i Roskarl Y3. På mötet presenteras en tidtabell för sote-
planeringsarbetet i Österbotten. 
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